Protokół nr 8
z posiedzenia Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia
w dniu 05.04.2017 r.
1. Posiedzenie Komisji poprowadziła wiceprzewodnicząca dr Magdalena Markowska.
2. Na wstępie wiceprzewodnicząca powitała członków Komisji oraz pogratulowała Pani
Magdalenie Błaszczyk uzyskania stopnia doktora habilitowanego oraz Panu Andrzejowi
Wysmołkowi uzyskania tytułu profesora.
3. Przyjęto protokół nr 7 z posiedzenia Komisji w dniu 1 marca 2017 roku.
4. Następnie Kierownik Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego
zreferowała zmiany w uchwale Senatu w sprawie warunków i trybu postępowania
rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim
2017/2018. Projekt uchwały został jednomyślnie zaakceptowany.
5. Omówienie wniosku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: „Innowacyjna
gospodarka. Rola polityki ekonomicznej” po uwzględnieniu poprawek Wydziału Nauk
Ekonomicznych. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji.
Zreferowany został także wniosek w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Data
Science w zastosowaniach biznesowych. Warsztaty z wykorzystaniem programu R”.
6. Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie następujących wniosków o dostosowanie
programów i profili kształcenia:
- historia sztuki, studia II stopnia - Wydział Historyczny;
- filologia romańska, studia I stopnia – Wydział Neofilologii;
- studia miejskie i regionalne, studia II stopnia – Instytut Ameryk i Europy (nowy kierunek
studiów);
- kryminalistyka i nauki sądowe, studia II stopnia – Centrum Nauk Sądowych (nowy kierunek
studiów);
- dziennikarstwo i medioznawstwo, studia II stopnia (ze specjalnościami) – Wydział
Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii;
- polityka społeczna, studia II stopnia – Wydział Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych;
- finanse, inwestycje i rachunkowość, studia II stopnia (ze specjalnościami) – Wydział Nauk
Ekonomicznych;
- psychologia, jednolite studia magisterskie – Wydział Psychologii;
- geologia poszukiwawcza, studia I stopnia (zmiana nazwy kierunku studiów) – Wydział
Geologii.

7. Członkowie Komisji zobowiązali się do przekazania swoich uwag do Biura Spraw
Studenckich, które następnie zostaną przekazane prodziekanom ds. studenckich jednostek
dydaktycznych.
8. Na podstawie kilku omówionych wniosków członkowie Komisji zauważyli, iż niektóre
jednostki dydaktyczne konkurują między sobą zamiast wykorzystać wspólnie potencjał
naukowy i dydaktyczny przy tworzeniu kierunków. Jednocześnie Komisja zadeklarowała, iż
będzie rekomendowała wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami.
9. Następne posiedzenie Komisji zaplanowane jest na 12 kwietnia 2017 roku.
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